
Uživatelský manuál – Sterilizační taška P11/P14  
Výrobce: Shenzen UVLED Optical Technology Co. , Ltb. 
Dovozce do ČR/SR: Mgr. Lenka Galandrová, Strakonická 131 – 46010 Liberec, 
www.goodystore.cz, info@goodystore.cz,  +420774009006 
 

1. Základní informace: 
Jedná se sterilizační zařízení pracující na bází technologie 
ultrafialového záření,  která umožňuje sterilizaci a odstraňování 
pachů. Jedním stisknutím tlačítka je možné  dosáhnout efektu 
sterilizace na úrovni 99.9%. Jedná se o bezpečné zařízení bez 
radiačního záření.  
 
1. Tlačitko pro sterilizaci a odstranění pachů                                                                  
2. Průhled  
3. UVC – LED světla 
4. Sterilizační prostor 
5. Vstup pro nabíjení 
6. Úložný prostor (u modelu P14)  
 
2. Návod k použití: 

 
1) Otevřete zařízení a vložte předměty ke sterilizaci, tak aby se 

nepřekrývaly.          
2) Připojte externí zdroj (power banku, která je součástí balení),  
 případně adaptér 5V=2A 
3)  Zmáčkněte tlačítko pro sterilizaci, kontrolka bliká a zařízení 

pracuje. Proces 
 trvá 3 minuty. 
4) Proces u ukončeny ve chvíli, kdy kontrolka nebliká, vyjměte 

předměty. 
 
3. Klíčové paramtery výrobku: 
Použití: Vhodné pro sterilizaci různých povrchů  a materialů jako 
dudlíky, kousadla, ale také šperky nebo hodinky. 
Bezpečnost: Zařízení se automaticky vypne při otevření víka tak, aby 
nedošlo ke kontaktu s UV zářením.  
Princip UV sterilizace:  UVC – LED světlo zabíjí bakterie tím, že 
narušuje jejich DNA a RNA a zabraňuje tak repordukci a množení.  
Princip UV odstranění zápachu:  UVC – LED světlo odstraňuje zápach  
tím, že rozkládá jeho molekuly 
 

 

4.1 Světelné indikátory: 
1. Kontrolka svítí nepřerušovaně – zařízení ve STANDBY módu 
2. Kontrolka bliká – zařízení pracuje a probíhá sterilizace 
3. Kontrolka nesvítí – zařízení je vypnuto/uspáno. 
4.2 Světelné indikátory: 
1. Jedno pípnutí: platný pokyn, zařízení pracuje. 
2. Dvě pípnutí: proces je ukončen. 
 
5. Technické paramtery výrobku: 
Název produktu: 59S SZD17 – P11/P14 UVC LED Sterilizační taška 
Model:SZD17 – P11/P14 
Vstup:5V=2A,  
Počet UVC LED – 17ks. 
Rozměry: 250x270x170mm 
Váha: 700 g 
Vlnová délka 260- 280 nm 
Vstup napájení – USBmicro. 
Źivotnost LED světel – 10.000 hodin. 
Pracovní teplota 0-40 stupňů Celsia 
Teplota skladování -20 až 55 stupňů Celsia 
 
6. Obsah baleni: 
1. Sterilizační taška1x 
2. Nabíjecí kabel 1x 
3. 59S power banka 
4. Manuál 1x 
5. Popruh na rameno 1x 
 
7. Uživatelská doporučení 
1. Tašku před procesem zcela uzavřete. 
2. Ujistěte se, že je zařízení před použitím nabité. 
3. Zařizení aktivujete kliknutím na tlačítko.  
4. Pro nabíjení používejte pouze doporučený adaptér 5V=2A, jinak může dojít k 

poškození zařízení.  
5. Nevystavujte zařízení jakémukoli magnetickému působení, může dojít k 

poškození.  
6. Pro dosažení maximální efektu při odstranění pachů, proces opakujte podle 

potřeby vícekrát.  
  
               NEVYSTAVUJTE OČI A POKOŽKU UV ZÁŘENÍ 
               NENÍ URČENO PRO POUŽÍVÁNÍ DĚTMI 
               NENAMÁČEJTE A NEVYSTAVUJTE VODĚ 
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